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Nagy László úr részére

Tisztelt Nagy László Úr!

Elektronikus levélben érkezett megkeresésére a következő tájékoztatást nyújtom.

A levelében foglaltak szerint közérdekű információt kér a XI. kerületi bölcsődei férőhelyekre vo
natkozóan az elbírálás módjáról.
Tájékoztatom, hogy a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) ön
kormányzati rendelet (a továbbiakban; önkormányzati rendelet) értelmében a bölcsődei ellátás irán
ti felvételi kérelmet a soron következő gondozási, nevelési évre április 1. és május 31. között lehet
benyújtani.
Ujbuda Önkormányzata honlapján (www.ujbuda.hu) részletes információ áll rendelkezésre az
Egyesített Bölesődei Intézményekbe (1119 Budapest, Tétényi út 46-48., tel.: 204-6681, e.mail.:
unger.katalin~ebi.ujbuda.hu) történő jelentkezéssel, felvétellel kapcsolatosan.
A bölcsődei felvételi kérelem elbírálása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényen (a továbbiakban: Gyvt.) valamint az önkormányzati rendeleten alapul.
A Gyvt. 43. ~ (3) bekezdése értelmében a bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni - ha a
gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül
igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll - a rend
szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, a három vagy több gyermeket nevelő
családban élő gyermeket, az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és a védelembe vett gyerme
ket. .

Az önkormányzati rendelet 8. ~ (2) bekezdése értelmében a bölcsődei ellátás iránti kérelem elbírá
lása során előnyben kell részesíteni a Budapest XI. kerületben lakcímmel rendelkező, és életvitel
szerűen ott élő gyermeket; a kérelem benyújtásakor több mint mint hat hónapja Budapest XI. kerü
leti lakcímmel rendelkező gyermeket; azt a családot, ahol a szülők legalább egyike munkaviszony-
ban áll, a gyermekét egyedül nevelő szülő e feltétel alól mentesülhet; az egyéb tekintetben azonos
feltételekkel rendelkező kérelmezők közül azt a gyermeket, akinek családjában az egy főre jutó jö
vedelem a 110225 Ft-ot nem haladja meg.
A levelében inegfogalmazottak tekintetében tehát a döntés a fent részletezett jogszabályokon ala
pulnak.

Budapest, 2018. április 27.
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